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مذاکرات گروه های سیاسی عراق 
برای اعالم دولت فوق العاده!

طرف های سیاســی عراقــی از مذاکرات 
برخی گروه هــای بانفوذ با دولــت مصطفی 
الکاظمی برای به تأخیــر انداختن انتخابات 
پارلمانی در ۱۰ اکتبر و اعالم تشــکیل دولت 
فوق العاده برای اداره کشور در مرحله آتی خبر 
دادند. به گزارش عربی۲۱، اظهارات طرف های 
سیاسی عراقی درباره مذاکرات برخی گروه ها 
با دولت مصطفــی الکاظمی بــرای به تأخیر 
انداختن انتخابات پارلمانی و اعالم تشــکیل 
دولت فوق العاده همزمــان با فراخوان فعاالن 
برای برگزاری تظاهرات گســترده در ۲۵ مه 
برای ســرنگونی نظام و مداخلــه بین المللی 
برای تشــکیل دولت فوق العاده ای اســت که 
برای انتخابات آزاد و شــفاف آماده شود. این 
مســئله به دلیل ادامه ترورها و وجود ســالح 
غیرقانونی در دست برخی گروه ها است. عالیه 
نصیف، نماینده پارلمان عراق پنجشنبه گفت: 
گروه های سیاسی مشــغول مذاکراتی برای 
اعالم تشکیل دولت فوق العاده هستند و بیشتر 
فراکسیون های سیاســی از آن اطالع ندارند. 
گروه های سیاســی با طرف های دولتی بانفوذ 
برای به تأخیر افتادن انتخابات و تشکیل دولت 
فوق العاده توافق کرده انــد. الرکابی، از ائتالف 
دولت قانون نیز گفت: روســای فراکسیون ها 
و احزاب سیاســی در دیدار اخیــر با مصطفی 
الکاظمی، نخست وزیر عراق نسبت به تعویق 
انتخابــات ابــراز نگرانی کردنــد. وی گفت: 
گروه های سیاســی اصرار کردند که انتخابات 
در موعد خود یعنی ۱۰ اکتبر برگزار شــود و 
نمی توان آن را برای یک روز به تأخیر انداخت. 
این گروه هــا تأکید کردند، دولــت الکاظمی 
باید شــرایط امنیتی مناسب را برای برگزاری 
انتخابات در موعد مقرر فراهم کند. وی گفت: 
گزینه دولت فوق العاده در پشــت پرده مطرح 
نشد و نمی توان با این روش آن را مطرح کرد. ما 
در ائتالف دولت قانون با این مسئله مخالفیم اما 
می خواهیم انتخابات در موعد مقرر برگزار شود 
و اطالعی از صحبت های عالیه نصیف نداریم. 

از ســوی دیگر عدنان الســراج، تحلیلگر 
سیاسی عراقی گفت: گزینه به تأخیر انداختن 
انتخابات و تشــکیل دولت فــوق العاده جزو 
احتماالت مطرح شــده برای حل مشــکالت 
در صورت رسیدن به بن بســت است. اما وی 
اجرای این گزینه را در زمــان کنونی به دلیل 
تناقض ها و گسترش سالح و دشمنی ها میان 
جریان های مسلح و سیاسی بعید دانست. این 
کارشــناس گفت: تالش برای تشکیل دولت 
فوق العاده دولت را فلــج می کند چراکه اقلیم 
کردستان و برخی مناطق به این مسئله راضی 
نیســتند و حتی رویکردهای منطقه ای و بین 
المللی اجازه تشکیل چنین دولتی را نمی دهد. 
تشکیل دولت بیشتر به کودتا نزدیک است تا 
دولت فوق العاده. وی گفت: صحبت هایی درباره 
دولت فوق العاده بین گروه های سیاسی وجود 
دارد اما به سطح اجرایی نمی رسد. کسی که این 
موضوع را مطرح می کند با مشکالت متعددی 
روبرو خواهد شد. در مقابل حسین الکرعاوی، 
فعال مدنی عراقی اعالم کرد، تظاهراتی که ۲۵ 
مه آغاز خواهد شد مرکز آن بغداد خواهد بود 
و برای ســرنگونی نظام و مداخله بین المللی و 
تشــکیل دولت فوق العاده ای خواهد بود که 
انتخابات آزاد و شفاف را برگزار کند. وی گفت: 
ما از همگان می خواهیــم در تظاهرات قاتالن 
فعاالن به ویژه قاتل ایهاب الوزنی را که در کربال 
ترور شــد، فاش کنند. در این راستا ماهر عبد 
جوده، تحلیلگر سیاسی عراقی گفت: اظهارات 
اخیر سفیر انگلیس که گفته بود در این شرایط 
نمی توان انتخابات را برگزار کرد تهدیدی علیه 
گروه های سیاسی است مبنی بر اینکه جامعه 
بین المللی دیگر نمی تواند شما را تحمل کند 
و دولت فوق العاده نظامی آماده اســت اما این 
مسئله به زمان بســتگی دارد. وی گفت: پیام 
ســفیر انگلیس به گروه های سیاسی این بود 
که باید اعتمــاد را به شــهروندان بازگردانید 
و مــردم را آرام کنیــد و از فرهنــگ تفنگ و 
موشک های کاتیوشــا دوری کنید و سیاست 
را در پیش بگیرید چراکــه جامعه بین المللی 
 معتقد اســت که ســرنگونی شــما بســیار 

نزدیک شده است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

زمانی که در مورد قطب شــمال 
یــا شــمالگان ســخن می گوییم، 
بسیاری ســرزمینی با ســرمای به 
شــدت خشــک و استخوان ســوز 
تصــور می کنند که محــل زندگی 
اســکیوموها، خرس قطبی و انواع 
نهنگ و قوچ و گوزن اســت. برخی 
هم شمالگان را یک منطقه لَم یَزرع 
و ویران می دانند که چیزی جز آب 
و یخ در آن یافت نمی شــود و طیف 
دیگر هــم در ذهنشــان تصویری 
از منطقــه ای را دارنــد کــه صرفاً 
می تواننــد چند صباحی بــه آنجا 
ســفر کنند و عکس های یادگاری 
بگیرند؛  اما زمانی که قطب شــمال 
را از زاویــه مســائل ژئوپلیتیکی و 
سیاســت و امنیت بین الملل نگاه 
می کنیــم بــا ســرزمینی به غایت 
 متفــاوت از آنچــه تصو می شــود، 

روبه رو  می شویم. 
بر این اســاس اگر نگاهی گذرا 
به تحرکات اخیر آمریــکا به عنوان 
رقیب استراتژیک روسیه بیندازیم، 
می بینیــم که دولت جــو بایدن به 
نمایندگی از حزب دموکرات، اساساً 

نگاه ویژه ای به منطقه قطب شمال 
دارد. به عنــوان نمونه ســفر اخیر 
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
به دانمارک، ایســلند و گرینلند که 
به نوعی عضو شــورای موســوم به 
»شورای شــمالگان« هستند، یکی 
از اقداماتی است که به نظر روس ها 

مشکوک می آید. 
آسوشــیتدپرس در مــورد 
ســفر بلینکن به این ســه منطقة 
سردســیر که در اواسط هفته پیش 
انجام شــد اعالم کرد کــه رئیس 
دســتگاه دیپلماســی آمریــکا به 
دنبال بررســی »دوســتی عمیق 
و دورنمــای همــکاری آمریکا در 
منطقه شــمالگان« است و در عین 
حال قرار اســت در نشست وزرای 
 شورای شمالگان در ریکیاویک هم 

شرکت کند. 
در ادامه گزارش این خبرگزاری 
به نقــل از بلینکن آمده اســت که 
ایــاالت متحده به هیــچ وجه قصد 

خرید منطقه گرینلند را ندارد. 
اما سوالی که مطرح می شود این 
است که چرا ایاالت متحده به دنبال 
خرید این منطقه اســت؟  قبل از هر 
چیز باید توجه کرد که گرینلند یک 
منطقــه خودمختار در پادشــاهی 
دانمارک اســت که آمریکا چندین 

بار به دنبال خریــد یا الحاق آن بوده 
و نخســتین باِر آن مربوط به ســال 

۱۸۶۷ میالدی است. 
براساس داده های موجود، دست 
کم چهار بــار در تاریــخ گرینلند، 
مساله خرید آن از دانمارک توسط 
آمریکا مطرح شــده که جدیدترین 
آن در زمــان دونالــد ترامــپ، 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا بود. 
او در ســال ۲۰۱۹ اعالم کرد قصد 
خرید گرینلنــد را دارد اما موضع او 
خوشایند نخست وزیر دانمارک قرار 
 نگرفت و وی گفت که این پیشنهاد،

 مضحک است! 
اینکه چرا ترامپ به دنبال خرید 
گرینلند بود شاید برای همه یادآور 
سخناِن او که بر اساس سرمایه دارِی 
محض تنظیم می شــد، باشــد اما 
واقعیت این است که اساسا گرینلند 
و ایســلند، دو منطقه ای هستند که 
بــرای آمریکا و به خصــوص دولت 
بایدن در وضعیــت کنونی اهمیت 
استراتژیک دارد؛ چراکه این مناطق 
در قطب شمال قرار دارند و به نوعی 
در ادبیات سیاســی و نظامی ایاالت 
متحده، دوقلوی منطقه ســیبری 
تلقی می شــوند؛ محــدوده ای که 
خط قرمز پوتین و تیمش به حساب 

می آید. 

سیبری و آینده روسیه
چند سالی اســت که روس ها در 
سیبری دست به اقدامات عجیب و 
غریب زده اند و همین موضوع موجب 
تحریک ایاالت متحده شــده است. 
البته حضور روس ها در ســیبری به 
زمان قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی برمی گردد ولی حاال، آن 
هم در قرنی که نظام بین الملل چند 
قطبی شــده اســت، این منطقه به 
نوعی اهمیت ویژه ای برای مســکو 

پیدا کرده است. 
بر این اساس بود که ماه گذشته 
میالدی،  دولت روســیه برنامه سه 
ســاله ای را تایید کرد که با اجرای 
آن، موقعیــت این کشــور پهناور 

در عرصه هــای مهمــی همچون 
اقتصادی و نظامی در قطب شــمال 
تحکیم می شــود. برنامــه جدید 
روســیه برای حضور گســترده در 
قطب شمال با عنوان »برنامه توسعه 
اجتماعی - اقتصادی قطب شــمال 
 تــا ســال ۲۰۲۴« به تمــام جهان

مخابره شد. 
بنا به گــزارش راشــاتودی، بر 
اســاس این برنامه دولت روســیه، 
۱۹ میلیــارد و ۵۰۰ میلیارد روبل 
)۲۶۰ میلیون دالر( برای توســعه 
زیرساخت های اقتصادی و انرژی و 
اجتماعی در مناطق قطبی همجوار 
روســیه تخصیص پیدا خواهد کرد. 
از این مبلغ، در بودجه روسیه سال 
۲۰۲۱ میالدی سه میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون روبــل )۴۵ میلیون دالر( 
هزینه می شــود و در بودجه ســال 
۲۰۲۲ مبلغ شش میلیارد روبل )۸۰ 
میلیون دالر(، در بودجه سال ۲۰۲۳، 
مبلغ پنج میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
روبل )۶۹ میلیون دالر( و در بودجه 
سال ۲۰۲۴ روســیه چهار میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون روبــل )۶۵میلیون 

دالر( تخصیص خواهد یافت. 
فارغ از ایــن اعداد و ارقــام باید 
بدانیــم که روســیه از مــاه جاری 
میالدی، ریاســت دوره ای شورای 
شــمالگان را برعهــده گرفتــه که 
کشــورهای دانمــارک، ایســلند، 
کانادا، نروژ، آمریکا، فنالند، ســوئد 
و روســیه اعضــای آن را تشــکیل 
می دهند که همیــن موضوع برای 
 روســیه یک امتیــاز بســیار مهم 

به حساب می آید. 
از ســوی دیگر باید توجه داشت 
که بیش از ۶۰ درصــد تمام ذخایر 
نفت و گاز قطب در مناطقی قرار دارد 
که روسیه صاحب آن است یا ادعای 
مالکیت آن ها را دارد و این موضوع به 
حدی برای کرملین مهم است که دو 
روز پیش )جمعه(، والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه در مورد این 
منطقه، خط و نشان های زیادی علیه 

بدخواهانش کشید. 
پوتین در نشســت مجــازی با 
مقام های ارشــد کشــورش که از 
تلویزیون روســیه به صــورت زنده 
پخش شــد، اعالم کرد: »که برخی 

جرأت کرده و علنــاً می گویند این 
ناعادالنه اســت که روسیه صاحب 
ثروت منطقه ای همچون ســیبری 
باشــد. هر کشــوری ممکن است 
به ما آســیب بزند اما کســانی که 
چنین کاری می کننــد باید بدانند 
ما دندان های همــه آنها را خواهیم 
کشــید تا آنها نتوانند گاز بگیرند و 
کلید آن توســعه نیروهای مسلح ما 

است«. 
ایــن اظهــارات تنــِد پوتین به 
خوبی نشــان می دهد که کرملین 
به هیچ وجه قصد نــدارد از منطقه 
سیبری و شــمالگان دست بکشد؛ 
چراکه روس ها بــه خوبی می دانند 
جنــگ آینده بــر ســر آب، ذخایر 
گاز دســت نخــورده و همچنیــن 
محیط های بِکر است که می توانند 
با ســرمایه گذاری در آن، عالوه بر 
جمعیت سازی و تغییر اقلیم، ظرفیت 
 حضور نظامی بــرای دفع تهدیدات 

را فراهم کنند. 
بر این اســاس بود که پوتین در 
ماه مارس ۲۰۲۱ تولد ۶۷ ســالگی 
خود را به همراه سرگئی شویگو، وزیر 
دفاع روســیه در »جمهوری تووا« 
واقع در منطقه کراسنوداِر سیبری 
برگزار کرد و به صــورت نمادین به 
پیــاده روی در »تایــگا« پرداخت. 
این یک جشــن تولد ســاده نبود، 
 بلکه خط و نشــان برای واشنگتن

 قلمداد می شد!

مسکو به مدعیان حضور در قطب شمال چنگ و دندان نشان داد؛

قدرت نمایی از جانب سیبری!
کرملین به هیچ وجه 
قصد ندارد از منطقه 

سیبری و شمالگان دست 
بکشد؛ چراکه روس ها 

به خوبی می دانند جنگ 
آینده بر سر آب، ذخایر 

گاز دست نخورده و 
همچنین محیط های 

بِکر است که می توانند 
با سرمایه گذاری در آن، 

عالوه بر جمعیت سازی و 
تغییر اقلیم، ظرفیت حضور 
نظامی برای دفع تهدیدات 

را فراهم کنند

براساس داده های موجود، 
دست کم چهار بار در تاریخ 

گرینلند، مساله خرید آن 
از دانمارک توسط آمریکا 

مطرح شده که جدیدترین 
آن در زمان دونالد ترامپ، 

رئیس جمهوری سابق 
آمریکا بود که در سال 2019 
میالدی پیشنهاد خرید آن 

را مجدداً ارائه کرد

دفتر ریاست جمهوری نیجریه اعالم کرد که ژنرال ابراهیم آتاهیرو فرمانده ارتش این کشور و ۱۰ افسر همراهش،  
جمعه در جریان سفر رســمی به ایالت کادونا در یک ســانحه هوایی جان باختند. به گزارش رویترز، نیروی هوایی 
نیجریه در بیانیه ای اعالم کرد هواپیمای آتاهیرو در حوالی فرودگاه کادونا سقوط کرد. ایالت کادونا طی ماه های اخیر 
با چالش های امنیتی روبرو بوده است. تحقیقات برای یافتن علت این حادثه ادامه دارد. ریاست جمهوری نیجریه نیز 
اعالم کرد که در این سانحه فرمانده ارتش و تعدادی از افسران جان خود را از دست 
دادند. محمد بخاری، رئیس جمهور نیجریه در بیانیه ای این حادثه راضربه مهلکی 
توصیف کرد که در زمانی اتفاق افتاده که نیروهای مسلح در آستانه پایان دادن به 
چالش های امنیتی بودند. این حادثه سه ماه پس از سقوط یک هواپیمای کوچک 
نیروی هوایی در خارج از فرودگاه ابوجا به دلیل نقص موتور رخ داد و باعث کشته 

شدن هر هفت مسافر آن شد.

رئیس شــورای عالی سیاســی جنبش انصاراهلل یمن از عربســتان خواســت که بــرای پایــان دادن به جنگ 
یمــن وارد مذاکره جــدی با ایــن جنبش شــود. به گــزارش روســیاالیوم، مهدی المشــاط، رئیس شــورای 
عالی سیاســی یمن در ســخنانی از ائتــالف متجاوز عربی به ســرکردگی عربســتان ســعودی خواســت که 
 محاصــره یمن را لغــو کــرده و وارد یک گفــت وگو و مذاکــره جدی بــرای پایــان دادن به جنگ یمن شــود. 
وی افزود: ما بار دیگر به ســازمان ملل و همه، آمادگی کامل خود را برای کمک 
موثر برای دســتیابی به صلح  با تأکید بــر ضرورت مجزا دانســتن جنبه های 
بشردوســتانه و انســانی با دیگر موارد، تکــرار می کنیم. المشــاط ادامه داد: 
پافشــاری بر ارتباط دادن جنبه انســانی بــه جوانب دیگر درگیــری نظامی و 
 سیاسی یک اقدام غیر قابل توجیه است و به عنوان یک مانع در مسیر صلح باقی 

خواهد ماند. 

انصاراهلل، عربستان را به مذاکره برای توقف جنگ یمن دعوت کردمرگ فرمانده ارتش نیجریه و 10 افسر در یک سانحه هوایی 

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با بیان این که تنها 
راه حل ممکن برای درگیری میان رژیم صهیونیستی و 
فلسطین، راهکار دو کشوری است، بر تعهد کشورش به 
امنیت اسرائیل تاکید کرد. به گزارش القدس العربی، 
بایدن در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مون 
جائه این، همتای کره جنوبی خود در کاخ سفید گفت: 
به هیچ وجه تغییری در تعهدات واشنگتن در رابطه با 
امنیت اسرائیل ایجاد نشده اســت و حزب دموکرات 
همچنان از آن حمایت می کنــد. وی تأکید کرد: ما به 
راه حل دو کشــوری نیاز داریم. این تنها راه حل است. 
این اظهارات رئیس جمهور دموکــرات آمریکا پس از 
آن صورت گرفت که با میانجیگری قاهره آتش بس در 
غزه اجرا شد. این آتش بس به ۱۱ روز بمباران متقابل 
در غزه و اراضی اشــغالی پایــان داد. بایدن همچنین 
اعالم کــرد که با همــکاری جامعه جهانــی به دنبال 

اختصاص بسته کمک برای بازســازی غزه است اما به 
حماس فرصتی برای بازسازی زرادخانه خود نمی دهد. 
وی مدعی شــد: تا زمانی که منطقه حق اســرائیل را 
برای موجودیت به رسمیت نشناســد، در خاورمیانه 
صلحــی وجود نخواهد داشــت! بایدن گفــت: من به 
 اسرائیلی ها گفتم که برای من بسیار مهم است به این 

درگیری ها پایان دهم.

دبیرکل ناتو اعالم کــرد، ائتالف پس از پایان دادن به 
۱۸ سال فعالیت امنیتی اش در افغانستان طی چند ماه 
آتی، به آموزش نیروهای ویژه افغان در خارج از این کشور 
جنگ زده ادامه خواهد داد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو پس از دیدارش با امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به خبرنگاران در پاریس 
گفت: همزمان با این که به حضور نظامی مان در افغانستان 
پایان می دهیم، فصل جدیدی را آغاز خواهیم کرد. وی 
افزود: نقش اصالح شده ناتو شــامل ارائه حمایت های 
مشورتی و ظرفیت سازی به نهادهای امنیتی افغانستان 
و همچنین ادامه حمایت های مالی است. ناتو همچنین 
قصد دارد به نیروهای افغان بــه ویژه نیروهای عملیات 
ویژه در خارج از افغانستان آموزش نظامی ارائه دهد. هنوز 
مشخص نیست که این آموزش ها در کجا صورت خواهند 
گرفت. رهبران نظامی آمریکا همچنان با چگونگی اجرای 

دستور جو بایدن، رئیس جمهور این کشور برای خروج 
تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا سپتامبر سال 
جاری میالدی در حالی که به نیروهای افغان و نظارت بر 
تهدیدات گروه های شبه نظامی و تروریستی کمک کنند، 
دســت و پنجه نرم می کنند. متحدان آمریکا در اروپا به 
کمک های لجستیکی و حمل و نقلی آمریکا برای انجام 

عملیات در افغانستان تکیه دارند.

بایدن: تغییری در تعهداتمان به اسرائیل ایجاد نشده استناتو: نیروهای افغان را در خارج از افغانستان آموزش می دهیم
خبرخبر


